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1. A Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

2. O Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo (SEGA) 

3. Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 



A Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

 A agência pública nacional para o financiamento da investigação em 

ciência, tecnologia e inovação, em todos os domínios científicos. 

 Missão: 

. A coordenação das políticas públicas de ciência e tecnologia,  

. O financiamento e a avaliação da atividade científica, 

. A cooperação científica e tecnológica internacional,  

. O desenvolvimento dos meios nacionais de computação científica. 

 Criada em 1997, na sequência de extinção da Junta  Nacional de 

Investigação Científica e Tecnológica. 

 

A história da JNICT e da FCT assumem um importante papel na história da 

ciência e da tecnologia, e da organização da ciência em Portugal. 
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 2. O Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo (SEGA) 
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Sistema de informação desenvolvido com o objetivo de armazenar, 
preservar e recuperar os documentos de arquivo produzidos e 
recebidos na FCT.  

 

Principais funcionalidades do SEGA: 

 

1. Tratamento do Expediente; 

2. Produção interna de documentos; 

3. Classificação;  

4. Avaliação. 

O Sistema Eletrónico de Gestão de Arquivo (SEGA)  



Integração de documentos no SEGA 
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1) Produção científica 

 

Tem por  objetivo a recolha, a agregação e 

a indexação dos conteúdos científicos em 

acesso aberto (ou acesso livre) existentes 

nos repositórios institucionais das 

entidades nacionais de ensino superior, e 

outras organizações de I&D. 

Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 



 

 

Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

2) Arquivos de ciência e tecnologia 

 

• O projeto de tratamento e organização do 

arquivo da FCT teve início em 2008. 

 

• Foram avaliados cerca de 3,5 Km de 

documentação acumulada desde finais dos anos 

60 do século XX. 

 

 



 

 

Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

Serviço de consulta pública da Fundação para a Ciência e a Tecnologia com 

atribuições no âmbito do tratamento, organização, conservação,  preservação, 

comunicação e divulgação dos arquivos de ciência e tecnologia, à guarda da 

Fundação.  

 Essencialmente arquivos de instituições de gestão e organização de 
investigação científica a nível nacional, 

mas também… 

 arquivos de cientistas e investigadores com atividade relevante no 
panorama científico nacional e internacional. 







Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

Arquivo de Ciência e Tecnologia  Datas  

1. Fundo da Junta de Energia Nuclear (JEN) 1954-1979  

2. Fundo da Comissão INVOTAN 1959-…. 

3. Arquivo da Comissão Cultural Luso-Americana  1960-…. 

4. Fundo da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT)  1967-1997 

5. Fundo do Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC) 1976-1992 

6. Fundo do Gabinete de Gestão do PRAXIS XXI 1994-1999 

7. Fundo do Instituto de Cooperação Científica e Tecnológica Internacional 
(ICCTI) 

1997-2002 

8. Fundo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 1997-… 

9. Fundo do Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino 
Superior (GRICES) 

2002-2007 

10. Fundo da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento 2005-2012 

11. Espólio Mariano Gago 1986-1991 

12. Espólio David Ferreira [1911-2002] 



Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

Informação disponível na web: 

 

 Inventário da documentação, acessível em http://arquivo.fct.pt. 

 O inventário tem vindo a ser feito num sistema, que obedece a requisitos 

internacionais de descrição arquivística e  que  permite a associação de 

objetos digitais e a sua disponibilização on-line, mediante associação ao 

registo de descrição.  

 A digitalização e disponibilização de documentos online é um objectivo 

que se perspectiva para um futuro próximo no âmbito das atividades do 

ACT, por motivos de acessibilidade e disponibilização da informação 

mas também por questões de preservação. 

 

 

  

http://arquivo.fct.pt/


Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 



Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

3) Biblioteca de ciência e tecnologia  

A FCT é detentora de uma colecção de bibliografia nacional e internacional  de política científica e 

de gestão e administração de ciência, que importa salvaguardar, identificar e disponibilizar, 

imprescindível para apoio ao estudo e compreensão do Arquivo.  Em curso: 

1. Catalogação do espólio bibliográfico, segundo regras internacionais de descrição bibliográfica; 

2. Disponibilização e acesso deste acervo à comunidade científica e ao público em geral. 



Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

4) Gestão de ciência  

 

O FCT-SIG é um sistema de informação da FCT que permite a utilização de vários 

sub-sistemas disponíveis na FCT, a personalização de dados a nível individual, a 

gestão interna de projetos de financiamento e a consulta de informações.  



Sistemas de informação ao serviço da comunidade científica 

FCT-SIG:   

I. Registo de utilizador: registo de candidatos no Sistema de Informação da FCT; 

II. CV: plataforma para registo de Currículos; 

III. Bolsas: submissão de candidaturas a concursos para atribuição de bolsas individuais, 

avaliação  e gestão e acompanhamento das bolsas financiadas; 

IV. Projetos: submissão de candidatura aos diversos concursos para projetos de I&D, 

avaliação de candidaturas e gestão e acompanhamento dos projetos; 

V. Unidades de investigação: atualização de Equipas de Investigação e Relatórios 

Científicos de Unidades de I&D e Laboratórios Associados. 
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Paula Meireles - paula.meireles@fct.pt 
 
Madalena Ribeiro - madalena.ribeiro@fct.pt  

Fundação para a Ciência e a Tecnologia 

Av. D. Carlos I, 126  

Email: arquivo@fct.pt   

Site: www.act.fct.pt  

 

mailto:paula.meireles@fct.pt
mailto:madalena.ribeiro@fct.pt
mailto:arquivo@fct.pt
http://www.act.fct.pt/

